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У Ч ЕБН А  П РО ГРАМ А ПО М АТЕМ А ТИ К А  ЗА  3. К Л А С  
ЗА  И ЗБИ РА ЕМ И ТЕ У Ч ЕБН И  Ч АС О ВЕ

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
. /

Годишен брой часове за изучаване на математика в избираемите учебни часове:
32 часа за 32 учебни седмици 

Седмичен хорариум: 1 час

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за 3. клас е съставена в пълно съответствие с изискванията на учебната програма по математика за 
общообразователната подготовка й е съобразена с равнището на знанията и уменията на третокласниците. В нея са включени елементи от четирите области на 
компетентност: Числа, Геометрични фигури и тела, Измерване и Моделиране. Програмата отразява комплексния характер на учебния предмет, което е предпоставка 
за взаимосвързаност между отделните раздели в обучението.
Обучението по математика чрез тази програма е ориентирано към овладяване на математически знания, умения и отношения, свързани със съвременните ключови 
компетентности на учениците. Чрез него се обогатяват и усъвършенстват аритметичните и геометричните знания и умения, развиват се логическото и творческото 
мислене, умението за тълкуване и използване на информация, представена по различни начини, развива се умението за самостоятелна работа и за работа в екип. 
Учебното съдържание за избираемите учебни часове по математика е насочено към:
•  задълбоченото усвояване на естествените числа до 1000;
•  прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 1000;
•  овладяване и прилагане на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
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• задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури;
• разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време и връзките между тях;
• изграждане на система за решаване на текстови задачи и усъвършенстване уменията на учениците за описване на ситуации от действителността с математи
чески модели.
Реализирането на учебната програма предполага използване на разнообразие от методи, форми и средства на обучение.
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2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА 3. КЛАС -
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Област на компетентност
ЧИСЛА ----- ---- ------

1®Й шш

•Познава естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система. 
•Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа до
1(Ю0- ~ЙМН

•Извършва аритметичните действия умножение и деление с числата до 1000 с
едноцифрено число.. - • -

•Намира неизвестно умаляемо и неизвестно делимо.
•Разпознава половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло. " ШШ

'V - .-

Област на компетентност 
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

............................... !— —------ ----------- -------------- .................................................. .......................... . . . . . . . . . . . . .— . — .

•Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч. ъгъла елементите на
ъгъла............,

•Определя вида на фигурите ъгъл и триъгълник според ъглите.

Област на компетентност 
ИЗМЕРВАНЕ

•Знае мерните единици за дължина (милиметър, километър\ маса (грам, тон), време т
(век, секунда) и връзката между тях.

; «Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време).

Област на компетентност 
МОДЕЛИРАНЕ

, ■ 
> » с

•Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с ... повече от ..
... по-малко от « ... пъти повече от ...“ и „... пъти по-малко от ...“ (с до три

.......................................... ......V;!-' . ■
■ еп

пресмятания). гщ ....
•Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел 
(задачи от покупко-продажби и обиколки на фигури).

•Обосноваваполучените резултати при решаването на даден проблем.
■Извлича информация от различни източници -  таблици и чертежи.

' ' .... \
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17. МОГА ДА УМНОЖАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

18. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 60 : 2; 600 : 2 И 180 : 2

19. ПОЗНАВАМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО СВОЙСТВО НА ДЕЛЕНИЕТО ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО. 
МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 96 : 3; 396 : 3

20. НАМИРАМ НЕИЗВЕСТНО ДЕЛИМО

21. МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК

22. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 42 : 3 И 654 : 3

23. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 426 : 3. 
ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА МАСА ГРАМ

24. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 438 : 3

25. ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА МАСА ТОН

26. МОГА ДА НАМИРАМ-ПОЛОВИНКА, ТРЕТИНКА, ЧЕТВЪРТИНКА И ДЕСЕТИНКА

27. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 312:3

28. МОГА ДА НАМИРАМ ЧАСТНО НА ЧИСЛА ОТ ВИДА 258 : 3. 
ПОЗНАВАМ МЕРНАТА ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ СЕКУНДА

29. МОГА ДА УМНОЖАВАМ И ДЕЛЯ ЧИСЛАТА ДО 1000 С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

30. ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 1000.
ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000

31. ЗНАМ И МОГА ДА ИЗВЪРШВАМ ДЕЙСТВИЯТА УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С ЧИСЛАТА ДО 1000

32. ЗНАМ И МОГА В КРАЯ НА ТРЕТИ КЛАС
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4. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Знанията и уменията на учениците от 3. клас се оценяват с устни и писмени форми на проверка. Поставят се оценки с качествен показател.

5. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът по математика в избираемите учебни часове е ориентиран към обобщение и интегриране на съвременните ключови компетентности.
Учебното съдържание за тези часове е разработено в новото учебно помагало „Математика с Мат и Ема 3“ за 3. клас на издателство Просвета Плюс“.
В него са включени 32 теми -  по една за всяка седмица, като всяка от тях е разположена на 2 страници и съдържа задачи, диференцирани в три нива на сложност.
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Годишен хорариум: 32 часа 
Седмичен хорариум: 1 час

№
 п

о 
ре

д

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а 

по
 р

ед Тема на урочната 
единица

Вид урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението съг

ласно учебната програма
Понятия Контекст и дейности за 

всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
раздели

Забележки '

(1) (2) (3) . (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици

1. 1. Познавам числата до 
100. Мога да събирам 
и изваждам числата 
до 100.
Мога да извършвам 
таблично умножение 
и деление

Обобщение Познава естествените числа до 
100.
Представя двуцифрено число ка
то сбор от десетици и единици и 
обратно.
Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 100.
Извършва таблично умножение и 
деление.
Намира неизвестно число при 
аритметичните действия.

Записване на двуцифре
ните числа като сбор от 
десетици и единици и об
ратно.
Събиране и изваждане на 
числата до 100.
Таблично умножение и 
деление.
Намиране на неизвестно 
число при действията съ
биране, изваждане, ум
ножение и деление.

Устна про
верка
Писмена про
верка

Средство -  Учеб
но помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “ за 
3. клас за избира
емите учебни ча
сове.
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Открива числа, зададени описа
телно.

Откриване на числа, за
дадени описателно.

/

8



г
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Решава съставни текстови зада
чи. Интерпретира съдържателно 
получените резултати.
Извлича информация от таблица 
с данни.

Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Решаване на текстови 
задачи.
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
дача, която развива кре- 
ативността.

2. 2. Познавам числата до 
1000

Затвърдяване Познава числата до 1000 и 
принципа за образуване на реди
цата на естествените числа до 
1000.
Определя броя на стотиците, де
сетиците и единиците по предс
тавени техни модели.
Определя мястото на всяко чис
ло в редицата на естествените 
числа до 1000.
Съотнася число, зададено с ду
ми, цифри и представено като 
сбор от стотици, десетици и 
единици.
Открива числа, зададени описа
телно.
Решава практическа задача с ге
ометрично съдържание.
Разчита диаграма и използва 
данните й.
Намира неизвестно число, като 
използва модели-графи.

числата от 101 до 
1000,
ред на стотици, 
хиляда, 
многоцифрено 
число

Разпознаване на числата 
до 1000.
Разбиране на принципа 
за изграждане на реди
цата на естествените 
числа (до 1000). 
Определяне на броя на 
редните единици по 
илюстрация на техни 
модели.
Определяне на мястото 
на всяко число в редица
та на естествените числа 
до 1000.
Четене и записване с 
цифри на числата до 
1000.
Записване на трицифре
ните числа като сбор от 
стотици, десетици и 
единици.
Откриване на числа, за
дадени описателно. 
Решаване на практичес
ка задача.
Интерпретиране на ин-

Формиращо 
оценяване 
Устна про
верка.

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
формация, представена 
на диаграма.
Намиране на неизвестно 
число чрез използване на 
модели-графи.
Екипно решаване на за
дачи.

3. 3. Сравнявам числата 
до 1000. Разпозна
вам геометричните 
фигури лъч, права 
линия и крива линия

Затвърдяване Сравнява числата до 1000.
За дадено число определя пред
ходното и следващото го число. 
За дадено число определя най- 
близките числа с цифра на еди
ниците 0.
Подрежда редица от числа във 
възходящ и низходящ ред. 
Разпознава геометричните фигу
ри лъч, права линия и крива ли
ния.
Извлича и използва информация 
от таблица с данни.
Определя количественото и ред
но значение на числата.

лъч,
права линия, 
крива линия

Сравняване на числата 
до 1000.
Определяне на предход
ното и следващото число 
на дадено число. 
Определяне на най- 
близките числа с цифра 
на единиците 0 на даде
но число.
Подреждане на редица 
от числа във възходящ и 
низходящ ред.
Откриване и записване 
броя на начертаните: 
прави линии, криви ли
нии, отсечки и лъчи. 
Използване на информа
ция от таблица с данни. 
Определяне на количес
твеното и редното зна
чение на числата.
Екипно решаване на за
дача, която развива кре- 
ативността.

Формиращо 
оценяване 
Устна про
верка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

4. 4. Мога да събирам и 
изваждам числа от 
вида 300 + 200;
500 -  200; 300 + 20; 
320-20; 320-300 и 
300 + 2; 302-2 ; 
302-300

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000 от посочения 
вид.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането. 
Прави проверка на изваждането

Събиране и изваждане 
на числа от посочения 
вид.
Намиране на неизвестно 
число при събирането и 
изваждането. 
Използване на връзката

Устна про
верка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

-

със събиране.
Съставя и пресмята числови из
рази по математически текст. 
Изучава графични модели на 
текстови задачи и ги решава. 
Тълкува резултатите от решава
нето им.
Отбелязва точки върху права 
линия и определя броя на полу
чените отсечки и лъчи.
Намира неизвестно число, като 
използва модели-графи.

/ 1

/

между действията съби
ране и изваждане за про
верка на изваждането 
със събиране.
Съставяне и пресмятане 
на числови изрази по ма
тематически текст. 
Разглеждане на графич
ни модели на текстови 
задачи.
Решаване на текстови 
задачи.
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Определяне на броя на 
отсечки и лъчи от права, 
върху която са отбеляза
ни няколко точки. 
Намиране на неизвестно 
число чрез използване на 
модели-графи.
Екипно решаване на за
дачи.

5. 5. Мога да събирам и 
изваждам числа от 
вида 340 + 200; 
540-200; 540-340; 
340+ 20; 360-20  и 
340 + 2; 342 -2 . 
Познавам мерните 
единици за дължина 
километър и мили
метър

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числа от посочения вид.
Познава мерните единици за 
дължина милиметър и киломе
тър.
Сравнява числа, именувани 
с мерните единици за дължина. 
Намира стойности на числови 
изрази.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането. 
Измерва дължини на отсечки. 
Чертае отсечки с определени

километър,
милиметър

Събиране и изваждане 
на числа от посочения 
вид.
Сравняване на именува
ни числа с мерните еди
ници за дължина. 
Пресмятане на стойнос
ти на числови изрази. 
Намиране на неизвестно 
число при събирането и 
изваждането.
Измерване дължини на 
отсечки.
Чертане на отсечки с оп-

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

11



г г
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

дължини.
Изучава графичен модел на тек
стова задача и я решава. 
Тълкува резултатите от решава
нето й.
Извлича информация от илюст
рация, свързана с мерната еди
ница за дължина километър и 
мерната единица за време мину
та.

ределени дължини.
Графично представяне и 
решаване на текстова за
дача.
Тълкуване на получени
те резултати.
Боравене с информация 
от илюстрация, свързана 
с мерната единица за 
дължина километър и 
мерната единица за вре
ме минута.
Екипно решаване на за
дачи.

6. 6. Мога да събирам и 
изваждам числата до 
1000 без преминава
не (изучени случаи). 
Решавам текстови 
задачи

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000 без преминава
не.
Сравнява стойности на числови 
изрази.
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Допълва графични модели на 
текстови задачи.
Решава текстови задачи в права 
форма с три пресмятания. 
Тълкува резултатите от решава
нето им.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането.

Събиране и изваждане 
на числата до 1000 без 
преминаване.
Сравняване на стойнос
тите на числови изрази. 
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Графично представяне и 
решаване на текстови 
задачи с три пресмята
ния.
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Намиране на неизвестно 
число при събирането и 
изваждането.
Екипно решаване на за
дачи.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

7. 7. Мога да събирам и 
изваждам числа от 
вида 243 + 135;

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000 без преминава-

неизвестно умаля- 
емо

Събиране и изваждане 
на числата до 1000 без 
преминаване.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (В) (9)

-

375- 132.
Намирам неизвестно 
умаляемо

не.
Намира неизвестно умаляемо, 
като използва правилото. 
Пресмята числови изрази. 
Представя графично съставна 
текстова задача в права форма и 
я решава.
Решава текстови задачи, като 
използва равенство с неизвестно 
умаляемо.

Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Извлича и използва математи
ческа информация, представена 
в табличен вид.
Намира неизвестно число, като 
използва модели-графи.

/
/

Намиране на неизвестно 
умаляемо по правило. 
Пресмятане на числови 
изрази.
Графично представяне и 
решаване на съставна 
текстова задача. 
Решаване на текстови 
задачи чрез използване 
на равенство с неизвест
но умаляемо. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация от таблица с 
данни.
Намиране на неизвестно 
число чрез използване на 
модели-графи.
Екипно решаване на за
дачи.

8. 8. Мога да събирам и 
изваждам числата до 
1000 без преминава
не. Познавам гео
метричната фигура 
ъгъл. Разпознавам 
видовете ъгли

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000 без преминава
не.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането. 
Познава геометричната фигура 
ъгъл и елементите й: връх и ра
мо.
Разпознава видовете ъгли: прав 
ъгъл, остър ъгъл и тъп ъгъл. 
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Познава мерните единици за

ъгъл,
връх,
рамо,
прав ъгъл, остър
ъгъл,
тъп ъгъл

Събиране и изваждане 
на числата до 1000 без 
преминаване.
Намиране на неизвестно 
събираемо и неизвестно 
умаляемо.
Разпознаване на геомет
ричната фигура ъгъл и 
елементите й: връх и ра
мо.
Разпознаване на видове
те ъгли: прав ъгъл, остър 
ъгъл и тъп ъгъл. 
Записване на числови 
изрази по математически

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

13



Г г
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (В) (9)

дължина.
Решава текстова задача. 
Тълкува резултатите от решава
нето й.
Извлича и използва математи
ческа информация, представена 
в табличен вид.

текст и намиране на 
стойностите им. 
Разпознаване на мерните 
единици за дължина. 
Решаване на текстова 
задача.
Тълкуване на получени
те резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в 
табличен вид.
Екипно решаване на за
дачи.

9. 9. Мога да събирам 
числа от вида 
248+ 136 и 
274+ 152

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие събиране на числа от посо
чения вид.
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Открива числови изрази с равни 
стойности.
Допълва графичен модел на тек
стова задача в косвена форма и я 
решава.
Тълкува резултатите от решава
нето на текстовите задачи. 
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид. 
Решава логически задачи.

Събиране на числа от 
вида: 248 + 136 и 
274+ 152.
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Откриване на числови 
изрази с равни стойнос
ти.
Допълване на графичен 
модел и решаване на 
текстова задача в косве
на форма.
Тълкуване на получени
те резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в 
табличен вид.
Екипно решаване на ло
гически задачи.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

10. 10. Мога да събирам 
числа от вида 278 +

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие събиране на числа от посо-

век Събиране на числа от 
вида 278 + 154; 876 +

Текущо фор
миращо оце-

Учебно помагало 
„ Математика с

14
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

-

154 и 876 + 124. 
Познавам мерната 
единица за време век

чения вид.
Пресмята рационално числови 
изрази от вида: 278 + 199,465 + 
198,364+ 197.
Намира неизвестно умаляемо. 
Съотнася математически текст 
с числов израз и стойността му. 
Познава връзката между век и 
година.
Сравнява числа, именувани с 
мерните единици за време. 
Решава практически задачи с ге
ометрично съдържание.
Решава текстова задача. Тълкува 
резултатите от решаването й. 
Извлича и използва математи
ческа информация от текст и 
схематично изображение. 
Решава логическа задача.

/
/

124.
Рационално пресмятане 
на числови изрази от ви
да: 278+ 199, 465 + 198, 
364+ 197.
Намиране на неизвестно 
умаляемо.
Съотнасяне на матема
тически текст с числов 
израз и стойността му. 
Сравняване на числа, 
именувани с мерните 
единици за време. 
Решаване на практичес
ки задачи с геометрично 
съдържание.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация от текст и 
схематично изображе
ние.
Екипно решаване на за
дача, която развива ло
гическото мислене.

няване Мат и Ема 3 “

11. 11. Мога да събирам 
числата до 1000. 
Познавам видовете 
триъгълници според 
ъглите

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие събиране на числата до 1000. 
Намира сбор на три числа. 
Пресмята числови изрази. 
Съставя равенства с неизвестно 
число по математически текст; 
намира неизвестните числа. 
Разпознава видовете триъгълни
ци според големините на ъглите 
и според дължините на страните 
им.
Решава текстови задачи в права 
(с три пресмятания) и в косвена 
(с две пресмятания) форма.

правоъгълен три
ъгълник,
остроъгълен триъ
гълник,
тъпоъгълен триъ
гълник

Събиране на числата до 
1000.
Събиране на три числа. 
Пресмятане на числови 
изрази.
Съставяне на равенства с 
неизвестно число по ма
тематически текст; на
миране на неизвестните 
числа.
Разпознаване на видове
те триъгълници според 
големините на ъглите и 
според дължините на

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава логическа задача.

страните им.
Решаване на текстови 
задачи в права и в кос
вена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
дача, която развива ло
гическото мислене.

12. 12. Мога да изваждам 
числа от вида 384 -  
136 и 4 2 6 - 152

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие изваждане с числата до 1000 
с едно преминаване.
Сравнява стойности на числови 
изрази.
Намира неизвестно събираемо. 
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира„стойностите им.
Решава съставна текстова задача 
в права форма.
Тълкува резултатите от решава
нето й.
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид. 
Решава логически задачи.

Изваждане на числа от 
вида 384 -  136 и 
42 6 - 152.
Сравняване стойности на 
числови изрази. 
Намиране на неизвестно 
събираемо.
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Решаване на съставна 
текстова задачи в права 
форма.
Тълкуване на получени
те резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в 
табличен вид.
Екипно решаване на за
дачи, развиващи логи
ческото мислене.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3 “

13. 13. Мога да изваждам 
числа от вида 432 -  
154 и 1000-764. 
Мога да събирам и 
изваждам числата до

Затвърдяване Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000.
Пресмята рационално числови 
изрази от вида: 346 -  199;

Събиране и изваждане 
на числата до 1000. 
Рационално пресмятане 
на числови изрази от ви
да: 346- 199;

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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1000 654- 198; 462-197.
Намира стойности на числови 
изрази.
Решава съставни текстови зада
чи в права форма.
Тълкува резултатите от решава
нето им.
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид. 
Решава логическа задача.

654- 198; 462- 197. 
Намиране стойности на 
числови изрази. 
Решаване на съставни 
текстови задачи в права 
форма.
Тълкуване на получени
те резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в 
табличен вид.
Екипно решаване на за
дача, която развива ло
гическото мислене.

14, 14. Мога да умножавам 
числа от вида 20.3; 
200.3; 40.3.  
Познавам разпреде
лителното свойство 
на умножението от
носно събирането

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие умножение на числа от по
сочените видове.
Сравнява стойностите на число
ви изрази.
Решава текстова задача в права 
форма с три пресмятания. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Намира обиколката на правоъ
гълник.
Извлича и интерпретира матема
тическа информация от таблица 
с данни.
Прилага разпределителното 
свойство на умножението относ
но събирането.

разпределително 
свойство на ум
ножението относ
но събирането

Умножение на числа от 
вида 20.3;  200.3; 40.3.  
Сравняване стойностите 
на числови изрази. 
Решаване на текстова 
задача в права форма с 
три пресмятания. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Намиране на обиколка 
на правоъгълник. 
Извличане и интерпре
тиране на математическа 
информация от таблица 
с данни.
Прилагане на разпреде
лителното свойство на 
умножението относно 
събирането.
Екипно решаване на за
дачи.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3 “

15. 15. Мога да умножавам Затвърдяване Извършва аритметичното дейст- - Умножение на числа от Текущо фор- Учебно помагало
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

числа от вида 32.3; 
132.3 и 
24.3;  124.3

вие умножение на числа от по
сочените видове.
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Решава съставни текстови зада
чи в права и в косвена форма. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид. 
Решава задача, развиваща прос
транствената ориентация.

/ # 1

вида: 32.3;  132.3 и 24 . 
3;124.3.
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Решаване на съставни 
текстови задачи в права 
и в косвена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в 
табличен вид.
Решаване на задача за 
развитие на пространст
вената ориентация.

миращо оце
няване

„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

16. 16. Мога да умножавам 
числа от вида 84.2; 
184.2 и 
46.3;  146.3

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие умножение на числа от по
сочените видове.
Намира неизвестно събираемо и 
неизвестно умаляемо.
Сравнява стойностите на число
ви изрази.
Открива и записва с букви ъгли 
на чертеж и определя върховете 
и раменете им.
Решава съставни текстови зада
чи в права и в косвена форма. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид.

Умножение на числа от 
вида 84.2; 184.2  и 46 .
3; 146.3.
Намиране на неизвестно 
събираемо и неизвестно 
умаляемо.
Сравняване на стойнос
тите на числови изрази. 
Решаване на геометрич
на задача.
Решаване на съставни 
текстови задачи в права 
и в косвена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Извличане и използване 
на математическа ин
формация, представена в

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3

•
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табличен вид.

17. 17. Мога да умножавам 
числата до 1000 с 
едноцифрено число

Затвърдяване Умножава числата до 1000 с ед
ноцифрено число.
Намира число, което е няколко 
пъти по-голямо от дадено число. 
Открива числа, удовлетворява
щи неравенство.
Съотнася математически текст 
с числов израз и стойността му. 
Решава геометрична задача с 
практическа насоченост.
Решава съставни текстови зада
чи в косвена форма. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задача, развиваща прос
транствената ориентация.

Умножение на числата 
до 1000 с едноцифрено 
число.
Намиране на число, кое
то е няколко пъти по- 
голямо от дадено число. 
Откриване на числа, 
удовлетворяващи нера
венство.
Съотнасяне на матема
тически текст с числов 
израз и стойността 
му.Решаване на геомет
рична задача с практи
ческа насоче- 
ност.Решаване на със
тавни текстови задачи в 
косвена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати. Решаване на 
задача за развитие на 
пространствената ориен
тация.

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена 
проверка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

18. 18. Мога да намирам 
частно на числа от 
вида 60 : 2; 600 : 2; 
180:2

Затвърдяване Извършва аритметичното дейст
вие деление на числа от посоче
ния вид.
Прави проверка на делението с 
умножение.
Открива числа, удовлетворява
щи неравенство.
Съставя и пресмята числови из
рази, представени в схематичен 
вид.
Решава геометрична задача с 
практическа насоченост.

Деление на числа от ви
да 60:2; 600:2; 180:2. 
Използване на връзката 
между умножението и 
делението за проверка на 
делението с умножение. 
Откриване на числа, 
удовлетворяващи нера
венство.
Съставяне и пресмятане 
на числови изрази, пред
ставени в схематичен

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена 
проверка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Решава съставни текстови зада
чи в права и в косвена форма. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задача с комбинаторен 
характер.

вид.
Решаване на геометрич
на задача с практическа 
насоченост.
Решаване на съставни 
текстови задачи в права 
и в косвена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на 
комбинаторна задача.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици

19. 19. Познавам разпреде
лителното свойство 
на делението относ
но събирането. 
Мога да намирам 
частно на числа от 
вида 96 : 3; 396:3

Затвърдяване Обяснява делението на сбор с 
едноцифрено число.
Извършва аритметичното дейст
вие деление на числа от посоче
ния вид.
Сравнява стойностите на число
ви изрази.
Пресмята стойности на числови 
изрази.
Решава геометрична задача с 
практическа насоченост.
Решава текстова задача, като из
ползва разпределителното 
свойство на делението.
Решава съставна текстова зада
ча.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задача с комбинаторен 
характер.

разпределително
то свойство на де
лението относно 
събирането

Деление на сбор с едно
цифрено число.
Деление на числа от ви
да 96 : 3; 396 : 3. 
Сравняване на стойнос
тите на числови изрази. 
Пресмятане на стойнос
тите на числови изрази. 
Решаване на геометрич
на задача с практическа 
насоченост.
Решаване на текстова 
задача, чрез прилагане 
на разпределителното 
свойство на делението. 
Решаване на съставна 
текстова задача. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на 
комбинаторна задача.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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20. 20. Намирам неизвестно 

делимо
Затвърдяване Извършва действие деление на 

двуцифрено и трицифрено число 
е едноцифрено число без преми
наване.
Прави проверка на делението с 
умножение.
Намира неизвестно делимо, като 
използва зависимостите между 
компонентите и резултата при 
действие деление.
По математически текст съставя 
равенство с неизвестно делимо и 
го намира.
Извлича информация от таблица 
с данни.
Решава текстови задачи в права 
и в косвена форма.
Тълкува съдържателно резулта
тите от решаването им.
Решава задача от комбинаторен 
характер.

неизвестно дели
мо

Деление на числата до 
1000 с едноцифрено 
число без преминаване. 
Използване на връзката 
между умножението и 
делението за проверка на 
делението с умножение. 
Намиране на неизвестно 
делимо по правило. 
Съставяне на равенство 
с неизвестно делимо по 
математически текст. 
Извличане на информа
ция от таблица с данни. 
Решаване на текстови 
задачи в права и в кос
вена форма.
Съдържателно тълкува
не на получените резул
тати.
Екипно решаване на 
комбинаторна задача.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3.

21. 21. Мога да извършвам 
деление е остатък

Затвърдяване Разбира смисъла на действие де
ление с остатък.
Прави проверка на делението с 
остатък.
Решава геометрични задачи с 
практическа насоченост, при ко
ито се използва деление с оста
тък.
Решава текстова задача от деле
ние с остатък.
Решава занимателна задача „Лов 
на числа“.

Деление с остатък. 
Проверка на действието 
деление с остатък. 
Решаване на геометрич
ни задачи с практическа 
насоченост, при които се 
използва деление с оста
тък.
Решаване на текстова 
задача от деление с оста
тък.
Екипно решаване на за
нимателна задача.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
Математика с 
Мат и Ема 3 “

22. 22. Мога да намирам 
частно на числа от

Затвърдяване Извършва действие деление на 
двуцифрено и трицифрено число

Деление на числа от ви
да

Текущо фор
миращо оце-

Учебно помагало 
„ Математика с
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
вида 42 : 3 и 654 : 3 с едноцифрено число с премина

ване от реда на десетиците към 
реда на единиците (раздробяване 
на десетица).
Намира неизвестен множител и 
неизвестно делимо.
Пресмята числови изрази. 
Решава текстови задачи в права 
и в косвена форма.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.

42 : 3 и 654 : 3. 
Намиране на неизвестен 
множител и неизвестно 
делимо.
Пресмятане на числови 
изрази.
Решаване на текстови 
задачи в права и в кос
вена форма. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
нимателна задача.

няване
Писмена
проверка

Мат и Ема 3

23. 23. Мога да намирам 
частно на числа от 
вида 426 : 3. 
Познавам мерната 
единица за маса 
грам

Затвърдяване Извършва действие деление на 
трицифрено с едноцифрено чис
ло с преминаване от реда на сто
тиците към реда на десетиците 
(раздробяване на стотица). 
Пресмята числови изрази. 
Познава връзката между грам и 
килограм.
Намира неизвестен компонент 
при събирането и изваждането 
(числата са именувани).
Извлича и използва информация 
от таблици с данни.
Решава текстови задачи.
Тълкува получените резултати. 
Решава задачи за развитие на 
креативността.

Деление на числа от ви
да
426 : 3.
Пресмятане на числови 
изрази.
Прилагане на връзката 
между грам и килограм. 
Намиране на неизвестен 
компонент при събира
нето и изваждането 
(числата са именувани). 
Извличане на информа
ция от таблици с данни. 
Решаване на текстови 
задачи.
Тълкуване на получени
те резултати.
Екипно решаване на за
дачи за развитие на кре
ативността.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

24. 24. Мога да намирам 
частно на числа от 
вида 438 : 3

Затвърдяване Извършва действие деление на 
трицифрено с едноцифрено чис
ло с преминаване от реда на сто
тиците към реда на десетиците и

Деление на числа от ви
да
438:3.
Използване на връзката

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3
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от реда на десетиците към реда 
на единиците (раздробяване на 
стотица и на десетица).
Прави проверка на делението с 
умножение.
Намира неизвестен множител. 
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Решава геометрична задача с 
практическа насоченост.
Решава съставна текстова зада
ча.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задачи с комбинаторен 
характер.

/ 1

между умножението и 
делението за проверка на 
делението с умножение. 
Намиране на неизвестен 
множител.
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Решаване на геометрич
на задача с практическа 
насоченост.
Решаване на съставна 
текстова задача. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
дачи от комбинаторика- 
та.

проверка

25. 25. Познавам мерната 
единица за маса тон

Затвърдяване Познава мерните единици за ма
са тон, килограм и грам и връз
ките между тях.
Извършва аритметични действия 
с именувани числа (с мерните 
единици за маса).
Пресмята числови изрази. 
Извлича и използва информация, 
представена в табличен вид. 
Решава текстови задачи, свърза
ни с изучените мерни единици за 
маса.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задачи за развитие на 
креативността.

Разпознаване на мерните 
единици за маса тон, ки
лограм и грам и връзки
те между тях. 
Аритметични действия с 
именувани числа. 
Пресмятане на числови 
изрази.
Използване на информа
ция, представена в таб
лица с данни.
Решаване на текстови 
задачи,свързани с изу
чените мерни единици за 
маса.
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена 
проверка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (В) (9)
Екипно решаване на за
дачи за развитие на кре- 
ативността.

26. 26. Мога да намирам 
половинка, третин- 
ка, четвъртинка и 
десетинка

Затвърдяване Намира половинката, третинка- 
та, четвъртинката и десетинката 
на дадено число.
Намира стойности на числови 
изрази.
Решава съставни текстови зада
чи в права форма.
Тълкува получените резултати. 
Решава задачи е комбинаторен 
характер.

половинка, тре- 
тинка,
четвъртинка,
десетинка

Намиране на половинка, 
третинка, четвъртинка и 
десетинка на дадено 
число.
Пресмятане на числови 
изрази.
Решаване на съставни 
текстови задачи. 
Тълкуване на получени
те резултати.
Екипно решаване на 
комбинаторни задачи.

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “.

27. 27. Мога да намирам 
частно на числа от 
вида 312 : 3

Затвърдяване Извършва действие деление на 
трицифрено с едноцифрено чис
ло, когато частното е трицифре
но число е цифра на десетиците 
нула.
Прави проверка на делението е 
умножение.
Намира неизвестно делимо. 
Записва числови изрази по ма
тематически текст и намира 
стойностите им.
Решава съставни текстови зада
чи.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Извлича информация от диагра
ма.

Деление на числа от ви- 
да 312 : 3.
Използване на връзката 
между умножението и 
делението за проверка на 
делението с умножение. 
Намиране на неизвестно 
делимо.
Записване на числови 
изрази по математически 
текст и намиране на 
стойностите им. 
Решаване на съставни 
текстови задачи. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
дачи.

Текущо фор
миращо оце
няване
Писмена про
верка

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3 “

28. 28. Мога да намирам Затвърдяване Извършва действие деление на - Деление на числа от ви- Текущо фор- Учебно помагало
24
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частно на числа от 
вида 258 : 3. 
Познавам мерната 
единица за време се
кунда

трицифрено с едноцифрено чис
ло, когато частното е двуцифре
но число.
Познава мерната единица за 
време секунда.
Познава връзките между мерни
те единици за време.
Сравнява именувани числа (с 
мерните единици за време). 
Пресмята числови изрази. 
Решава геометрични задачи. 
Решава задачи с мерни единици 
за време.

да
258:3.
Разпознаване на мерната 
единици за време секун
да.
Сравняване на именува
ни числа (с мерните 
единици за време). 
Пресмятане на числови 
изрази.
Решаване на геометрич
ни задачи.
Екипно решаване на за-. 
дачи, свързани с изуче
ните мерни единици за 
време.

миращо оце
няване

„Математика с 
Мат и Ема 3 “

29. 29. Мога да умножавам 
и деля числата до 
1000 с едноцифрено 
число

Затвърдяване Извършва действията умноже
ние и деление на числата до 
1000 с едноцифрено число. 
Извършва проверка на деление
то с умножение.
Намира неизвестен множител и 
неизвестно делимо.
Пресмята числови изрази. 
Решава съставни текстови зада
чи.
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Намира неизвестно число, като 
използва модели-графи.
Решава занимателна задача „Лов 
на числа“.

Умножение и деление на 
числата до 1000 с едно
цифрено число. 
Използване на връзката 
между действията ум
ножение и деление за 
проверка на делението 
чрез умножение. 
Намиране на неизвестен 
множител и неизвестно 
делимо.
Пресмятане на числови 
изрази.
Решаване на съставни 
текстови задачи. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Намиране на неизвестно 
число чрез използване на 
модели-графи.
Екипно решаване на за-

Текущо фор
миращо оце
няване

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3 “

25



(

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
нимателна задача.

30. 30. Познавам числата до 
1000. Знам и мога да 
извършвам действи
ята събиране и из
важдане на числата 
до 1000

Преговор с 
обобщение

Познава числата от 0 до 1000 и 
принципа за образуване на реди
цата на естествените числа до 
1000.
Сравнява число с числов израз 
(числата са именувани). 
Извършва аритметичните дейст
вия събиране и изваждане на 
числата до 1000.
Намира неизвестно събираемо и 
неизвестно умаляемо.
Пресмята числови изрази. 
Решава съставни текстови зада
чи в права и в косвена форма. 
Интерпретира съдържателно по
лучените резултати.
Решава задачи с мерни единици 
за маса.

Определяне на мястото 
на всяко число в редица
та на естествените числа 
до 1000.
Разбиране на принципа 
за образуване на редица
та на естествени числа. 
Сравняване на числа с 
числови изрази. 
Събиране и изваждане 
на числата до 1000. 
Намиране на неизвестно 
събираемо и неизвестно 
умаляемо.
Пресмятане на числови 
изрази.
Решаване на съставни 
текстови задачи. 
Съдържателно интерп
ретиране на получените 
резултати.
Екипно решаване на за
дачи, свързани с изуче
ните мерни единици за 
маса.

Текущо фор
миращо оце
няване
Писмена про
верка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3

31. 31. Знам и мога да из
вършвам действията 
умножение и деле
ние с числата до 
1000

Преговор с 
обобщение

Извършва аритметичните дейст
вия умножение и деление на 
числата до 1000.
Прави проверка на делението с 
умножение.
Намира неизвестен множител и 
неизвестно делимо.
Пресмята числови изрази. 
Решава задача с геометрично съ
държание.

Умножение и деление на 
числата до 1000. 
Използване на връзката 
между умножението и 
делението за проверка на 
делението с умножение. 
Намиране на неизвестен 
множител и неизвестно 
делимо.
Пресмятане на числови

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена 
проверка

Учебно помагало 
„Математика с 
Мат и Ема 3 “
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Решава съставни текстови зада
чи в права и в косвена форма. 
Тълкува получените резултати. 
Решава задачи с комбинаторен 
характер.

изрази.
Решаване на геометрич
на задача.
Решаване на съставни 
текстови задачи. 
Тълкуване на получени
те резултати.
Екипно решаване на за
дача от комбинаторика- 
та.

32. 32. Знам и мога в края 
на трети клас

Преговор с 
обобщение

Извършва аритметичните дейст
вия събиране, изваждане, умно
жение и деление на числата до 
1000.
Прави проверка на изваждането 
и на делението.
Съставя равенство с неизвестно 
число и го намира.
Решава текстова задача.
Извлича и използва информация, 
представена в табличен и схема
тичен вид.

Събиране, изваждане, 
умножение и деление на 
числата до 1000. 
Проверка на изваждане
то и на делението. 
Съставяне на равенство 
с неизвестно число и на
мирането му.
Решаване на текстови 
задачи.
Използване на информа
ция, представена в таб
лица с данни и схема. 
Екипно решаване на за
дачи.

Текущо фор
миращо оце
няване 
Писмена 
проверка

Учебно помагало 
„ Математика с 
Мат и Ема 3 “

Изготвил:................. !••••?•......
(Валя Трифонова^
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